
Școala Gimnazială „ Ioan Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște 

 

HOTĂRÂREA nr.  12/  09.03.2022 

 

         În conformitate cu prevederile : 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- OMEC nr. 5447/ 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art.22 din Regulamentul Intern al unității școlare, privind desfășurarea orelor de curs la învățămânul 

primar și gimnazial; 

- Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 3.343/707/08.03.2022 prin care a fost 

abrogat Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 5.338/2015/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi 

completările ulterioare, emis în baza Legii nr. 55/2020 și OUG nr. 141/2020, 

În temeiul dispoziţiilor Ordinului M.E.C. nr. 5154/30.08.2021, privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,  

 

Consiliul de administrație al unității de învățământ Școala Gimnazială „ Ioan Alexandru Brătescu 

Voinești” Târgoviște,  

întrunit în ședința din data de 09.03.2022 hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea la programul normal de lucru conform art.22 din Regulamentul Intern al unității 

școlare: 

”Art. 22 În școala noastră cursurile se desfășoară în două schimburi: 

 La învațământul primar programul este de dimineața.  

Ora de curs este de 45 de minute cu o pauza de 15 minute după fiecare oră și cu o pauză de 20 de minute 

după cea de a doua oră de curs. 

 La învățământul gimnazial programul este după-amiaza.  

Ora de curs este de 50 minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră și cu o pauză de 15 minute după 

a treia oră de curs.” 

Art. 2 Măsurile prevăzute mai sus se vor aplica începând cu data de 10.03.2022. 

Art.3 Prezenta abrogă hotărârea Consiliului de Administrație nr.25/07.09.2021. 

 

Președinte CA,  

Director, 

Prof. Ostafi Dan Dorin 

https://www.edu.ro/ordin_comun_ME_MS_an_scolar_2021_2022_siguranta_epidemiologica_scoli

